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§ 74 Upphandling av samverkansentreprenad, infrastruktur Bjömbro, omedelbar justering 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-08-26 

MTN 2013/59 

Upphandling av samverkansentreprenad, infrastruktur, Björnbro 

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens beslut KS § 64/2013, föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar om försäljning av del av fastigheten Lundby 
2: l till Kilenkrysset AB. I föreslaget avtal (ej påskrivet än) framgår att 
Kilenkrysset ska erlägga en summa för anläggande av infrastruktur vilket 
bland annat innebär byggnad av väg i kommunens regi inom området 
Bjömbro. 

Målsättningen är att genom samarbete präglat av öppenhet, kreativitet och 
proaktivitet, bygga en väg anpassad till de förutsättningar som råder i 
området Bjömbro. 

Entreprenaden ska vara tidsmässigt indelad i två faser; en projekteringsfas 
samt en byggfas. Syftet med denna indelning är att beställaren ska ges 
möjlighet att under projekteringsfasen utvärdera och godkänna 
entreprenörens kalkyl och tidplan samt fastställa riktkostnaden för 
byggfasen. Entreprenadformen är en totalentreprenad. 

Det är upphandlingsenhetens övertygelse att bästa resultat uppnås om man i 
ett tidigt skede kan dra nytta av alla inblandade parters kompetens och skapa 
en god dialog mellan beställare och utförare. Rekommendationen är därför 
att välja en samverkansentreprenad. 

Upphandlingen kan påbörjas tidigast efter godkännande av berörd politisk 
nämnd då totalkostnaderna beräknas överskrida fastställd delegation. 
Upphandlingen kommer att knnna annonseras som förenklad upphandling 
efter beslut. Anbud bör kunna komma in för utvärdering i månadsskiftet 
september/oktober och om processen fortskrider utan överprövning bör 
kommunen kunna ha ett avtal med en entreprenör under oktober månad. Det 
ger entreprenören möjlighet att under hösten arbeta med fas l. Kommun har 
rätt att avbryta samverkan efter fas l om detaljplanen vid det tillfället inte 
vunnit laga kraft då projekteringsfasen är klar. Fas 2 påbörjas första efter 
laga kraft inträtt för detaljplanen. 

Med denna upphandlingsform vinner kommunen tid och kan uppfYlla kravet 
att till nästa höst ha en byggväg in till området. I ett traditionellt 
upphandlingsarbete hade upphandlingen delats upp i två delar med 
annonsering och eventuell överprövning på varje del. Denna 
upphandlingsform kommer även troligen att innebära en något lägre 
kostnad. Täckningsbidraget för en samverkansentreprenad brukar ligga på 
12 %. Normalt för en totalentreprenad ligger riskkalkylen på 20-30 %. 

Forts ... 

)~MREI ~·l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2061 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 
Datum 

2013-08-26 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 74 MTN 2013/59 

Forts .... 

I slutet av augusti kommer Håbo kommun aunonsera om behovet av ett 
flertal tekniska specialister/experter inom anläggning och V A som ramavtal. 
Dessa bör vara klara under oktober månad under förutsättning att det inte 
blir någon överprövning. Det innebär till exempel att kommunen då har 
möjlighet att avropa byggledare och besiktningsmän. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut, KS § 64/2013, 2013-04-08 
Förslag till avtal om marköverlåtelse och exploatering mellan Håbo 
kommun, Håbo Marknads AB och Kilenkrysset AB 
Tjänsteskrivelse, 2013-08-05 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner upphandlingen under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om försäljning av del av 
fastighet Lundby 2: l till Kilenkrysset AB. 

2. Miljö- och tekniknämnden delegerar till nämndens ordförande att 
besluta om: 
- Godkännande av förfrågningsunderlag 
- Tilldelningsbeslut 
- Avtalsteckning 

3. Paragrafenjusteras omedelbart 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Upphandlingsavdelningen 
Gamavdelningen 
V A-avdelningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-08-26 

Miljö- och tekniknämnden 

Innehållsförteckning 

§ 68 Information om GIS-verksamheten med externa karttjänster i fokus 

§ 69 Information om införande av matavfallsinsamling 

§ 70 Infonnation från avfallsavdelningen angående avfallstaxan 

§ 71 Information från fastighetsavdelningen, ny fastighetsstrateg 

§ 72 Redovisning av delegeringsärenden 

§ 73 Utredning, användande av Granvallen för idrottsverksamhet, bordlagt ärende 

§ 75 Förslag till ny VA-taxa 2014 

§ 76 Uppdragslista 

§ 77 Information från förvaltningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD S1GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 





HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-08-26 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 68 MTN 2013/49 

Information om GIS-verksamheten med externa karttjänster i 
fokus 

Sammanfattning 
GIS-enheten har senaste året aktivt jobbat med förbättringar av den externa 
informationen. En ny informationsstruktur samt flertal externa karttjänster 
har etablerats. Förutom de redan etablerade karttjänster kommer ytterligare 
två karttjänster att byggas upp. En av dessa presenterades vid Håbo 
marknads AB:s frukostmöte 2013-03-05 och ska gagna näringslivet. Den 
andra karttjänsten ska presentera en del statistik, politik och annan förenlig 
information kopplad till Håbo kommun som helhet. På hemsidan finns fyra 
olika områden där man kan söka information: 

Besök och aktivitetskartan, information om restauranger, lekplatser, 
idrottsanläggningar, turistinformation, kulturmiljöer med mer. 
Fysisk planering, information om gällande detaljplaner, pågående 
planuppdrag och fördjupad översiktsplan. 
Samhällsservice, information om återvinningsstationer, polis, apotek, 
bank, vårdcentral och snöröjning. 
Utbildning och omsorg, information om skolor elevhälsa, äldreomsorg 
samt cykelvägar och busshållplatser. 

På enheten har man sedan 2011 bland annat jobbat med: 
Ersatt det gamla referenssystemet SR63 med SWEREF99 Zon 18.00. 
Förberedelse för övergång till nytt höjdsystem, RHOO ersätts med 
RH2000. 
Etablering av en ny plattform för hantering av primärkarta samt styrning 
av kart- och ors-verksamheten. 
Flygfotografering av Bålsta tätort kommer att resultera i högupplösta 
flygbilder som kan användas för planering, bygglovgranskning, 
komplettering av primärkarta, 3D-simulering samt kattering i 3D. 
Bättre styrning och uppföljning av detaljplaneprocesserna från G Is
perspektiv vilket innebär att enheten är involverad i processen från dag 
ett. 
Skapande av rutiner för digitalhantering av detaljplaner och tar fram 
styrdokument som hjälpmedel vid upphandling av tjänster. 
Utökning GIS-användandet i andra verksamheter till exempel 
kartbaserat sko lsJgutssystem för skolförvaltningen. 
Säkerställt geodataförsörjning genom ett samverkansavtal med landets 
största geodataleverantörer. 

Vad kommer att hända under 2014: 
Uppgradering av databaser så att databasversioner och olika system som 
körs mot dessa databaser ligger på samma nivå. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2013-08-26 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 68 MTN 2013/49 

Praktiska arbetet inom övergång till nytt referenssystem i höjd. 
Översikt av åtkomst till databaser och eventuell utökning av antal 
samtida användare om det skapar åtkomstpro b lem. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKN!NG Nr 2013.2023 





HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-08-26 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 69 MTN 2011/85 

Information från avfallsavdelningen angående införande av 
matavfallsinsamling 

Sammanfattning 
Under hösten kommer cirka 2 500 hushåll att få påbörja utsortering av sitt 
matavfall, de som har hämtning av hushållsavfall måndagar och tisdagar. 
Dessa hushåll kommer att få hämtning av både matavfall och restavfall 
vararman vecka framöver (avfallet hämtas samtidigt) förutom några veckor 
på sommaren då hämtning av matavfall kommer att ske en gång per vecka. 

Införandet av matavfallsutsortering sker successivt i kommunen under 2013 
och 2014. Avfallsavdelningen informerar kunderna om införandet 
kontinuerligt genom utskick av brev. Kunderna får två infonnationsbrev 
därefter får de ett kärl med ett startpaket utkört ett par veckor innan de ska 
börja sortera ut matavfallet I startpaketet finns en årsförbrukning av påsar, 
en behållare för påse samt en slaskrensare. Påsar kommer även att finnas på 
kommunhuset och återvi1mingscentralen att hämta gratis. Eventuellt 
kommer dessa att finnas i någon butik. 

De som har hämtning måndagar har fått sina kärl utkörda och de som har 
hämtning på tisdagar har fått sitt första infonnationsbrev. 

Vissa områden kommer vi att utelämna till exempel flerbostadshus och 
trånga områden, under införandet. Det beror på att de behöver ha tid på sig 
att anpassa sina utrymmen/soprum för matavfallsutsorteringen. Alla har 
möjlighet att söka dispens inför denna anpassning. 

Införandet för alla kommunala verksamheter påbörjas i höst och alla 
verksamheter bör vid årsskiftet vara i gång med utsorteringen. 

Under Håbo festdag var avfallsavdelningen på plats och informerade om 
matavfallsinsamlingen. Många av medborgarna var positiva .. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner informationen 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG 

J! lev l 
l EXPEDIERAD Nr 2013.2024 





HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

I<OMMUN 2013-08-26 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 70 MTN 2013/64 

Information från avfallsavdelningen angående avfallstaxan 

Sammanfattning 
Avfallsavdelningen har sett över avfallstaxan och gjort bedömningen att en 
justering behöver göras till årsskiftet. 

Anledningen till justeringen av taxan är det pågående införandet av 
matavfall, samt ett nytt avtal gällande transport av hushållsavfallet till 
nuvarande förbränningsanläggning. Det nya avtalet angående transportema 
innebär ökade kostnader. Intäkterna från försäljning av biogas går till den 
entreprenör som samlar in avfallet. 

E-on planerar för en framtida biogasanläggning i Upplands-Bro men inget är 
klart än. 

Förslag till ny avfallstaxa presenteras tillnästa nämnd 30 september 2013. 
Förslaget kommer då vara att den nya taxan börjar gälla från och med l 
januari 2014. Höjningen beräknas bli 6% vilket ger ca 15 kr/månad. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner informationen 

l EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2025 





HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-09-30 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 71 

Information, ny fastighetsstrateg 

Sammanfattning 

MTN 2013/58 

Lena Hagman är Håbo kommuns fastighetsstrateg sedan den 22 maj 20 13. 
Lena är civilingenjör med lång och bred erfarenhet av fastighetsbranschen 
både inom privat och kommunal sektor. Hon är lantmätare i botten och har 
jobbat med fastighetsfrågor och exploatering. 

Fastighetsstrategen har påbötjat arbetet med att ta fram en ny handbok för 
internhyra i enlighet med Riktlinjer för lokalförsörjning och 
lokalanvändning som togs av kommunfullmäktige KF § Il den 25 mars 
2013. 

I övrigt arbetar hon bland annat med förberedelser för enkätundersökning 
för kommunens lokaler, analys av kostnadskalkyl, hyressättning inför 2014, 
planering för lokalberedning med de olika förvaltningarna och planering för 
ombyggnation på skoloma Gröna Dalen och Västerängen. Miljö- och 
energieffektivisering ingår i arbetsuppgifterna. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner informationen. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTORAGSSESTYRKNING Nr 2013.2026 





HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-08-26 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 72 

Redovisning av delegeringsärenden 

Sammanfattning 

MTN 2012/122 

Miljö- och tekniknämnden har fört över beslutanderätt till tjänstemän och 
ordförande enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas 
till miljö- och tekniknämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och 
tekniknämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten, däremot 
kan delegeringsrätten återkallas av miljö- och tekniknämnden. 

Bostadsanpassningsbidrag, 2013-05-29- 08-07 
B~lj~e ~~ 

Delvis beviljat l st 
Avslag l st 

Upphandling understigande 500 tkr 
Administrativa avdelningen 

Leasingavtal fordon/maskiner 
Fastighetsavdelningen 

Avfall 
Delat kärl 

Gata 

2 st 

l st 

l st 

Grävningstillstånd i gatumark/parkmark 5 st 

Yttranden 
Administrativa avdelningen 
V A-avdelningen 

Hyreskontrakt 
Fastighetsavdelningen 

Beslutsunderlag 

l st 
l st 

3 st 

Delegationsförteckning, bostadsanpassning 
Sammanställning av delegeringsbeslut, 2013-08-13 
Tjänsteskrivelse, 2013-08-13 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisning av de 
delegeringsbeslut som förtecknas i protokollet den 26 augusti 2013. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2059 





HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-08-26 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 73 MTN 2013/11 

Utredning, användande av Granvallen för idrottsverksamhet, 
bordlagt ärende 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2013-05-06, § 47, att återremittera 
ärendet till förvaltningen för komplettering med ett tredje alternativt 
kostnadsförslag som innebär mindre arbete för iordningställande av 
Granvall en. 

Det alternativa förslaget innebär att förvaltningen införskaffar en 
gräsklippare och börjar klippa planen. En gräsklippare kostar ca 500 000 kr i 
inköp. Det kan även vara möjligt att leasa en, uppskattad månadskostnad för 
leasing är ca 7 000 kr/mån (84 000 kr/år) exklusive drivmedel. 

Vid en besiktning av planen har konstaterats att den är mycket ojämn och 
full av sorkhål vilket gör att enbart klippning inte gör det möjligt att 
använda planen. För detta krävs ytterligare markarbeten enligt 
lågbudgetförslag i tjänsteutlåtande daterad 2013-05-06. 

Den del i uppdraget som har med Gransäterskolans grusplan att göra utgick 
vid nänmdens sammanträde 2013-02-18, § 2!. 

Förvaltningen föreslår därför att uppdraget härmed avslutas. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från miljö- och tekniknämnden 2013-05-06, § 4 7 
Tjänsteutlåtande, daterad 2013-05-06 
Mötesanteckningar daterade 2013-05-27, Håbo FF och gatuavdelningen 
Protokollsutdrag från miljö- och tekniknämnden 2013-06-17, § 61 
Tjänsteskrivelse, 2013-08-13 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknänmden beslutar att avsluta uppdraget att utreda 
användningen av Granvallen för idrottsverksamhet (samt anläggande av 
gräsplan på grusplanen vid Gransätersko lan). 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att överlämna frågan om 
Granvallens framtida användande till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Gatuavdelningen 
Fastighetsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2060 





HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2013-08-26 

Miljö- och tekniknamnden 

JUSTERARE 

MTN § 75 

Förslag till ny VA-taxa 2014 

Sammanfattning 

MTN 2013/65 

En VA-huvudman får inte gå med vinst enligt Vattentjänstlagen och uttaget 
av VA-avgifterna f'ar endast täcka nödvändiga kostnader. VA-huvudmannen 
ska göra ett nollresultat under max ett treårsintervalL 

WSP har på uppdrag av Håbo kommun analyserat de ekonomiska 
konsekvenserna av planerade investeringar för åren 20 11-2015, och 
simulerat fram vilka årliga intäkter som behövs för att uppnå en ekonomi i 
balans 2014. VA-verksamheten har haft stora investeringsprojekt de senaste 
åren och ytterligare investeringsprojekt kommer att bli aktuella för att 
uppfylla lagkrav, upprätthålla god standard på ledningsnätet samt for att öka 
säkerheten och dricksvattenproduktionen. Eftersom bara ett fåtal fastigheter 
beräknas anslutas de närmaste åren, ska största delen av de planerade 
investeringarna finansieras via brukningsavgiftema. 

Beslutsunderlag 
PM Taxeutveckling Håbo 2011-10-24, Bilaga l 
Förslag till ny V A-taxa daterad 2013-08-08, Bilaga 2 
Utdrag ur nuvarande taxa 
Tjänsteskrivelse, 2013-08-08 
Jämförelse andra kommuner 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
anta förslag till ny V A-taxa enligt bilaga 2, att gälla från l januari 2014. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
VA-avdelningen 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2062 





T JÄNSTESKRIVELSE 1 ( 1) 

HÅBO Datum Vår beteckning 

KOMMUN 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Anna Darpe, VA- och avfallschef 
0171-526 73 
anna.darpe@habo.se 

VA-taxa 

2013-08-08 

Förslag till nya avgifter att gälla från 1 januari 2014 

Brukningsavgifter 

11. _ Brukningsavgift för bebyggda fastigheter 
11.1 Brukningsavgift ska betalas för bebyggd fastighet. I avgifterna ingår mervärdesskatt 
(moms 25 %). 

Avgift utgår per fastigbet med: 

Kronor inklusive moms Per vattentjänst Samtliga 
vattentjänster 

a) Grundavgift 
en fast år 

b) Kubikmeteravgift 
en avgift per m3 

levererat vatten 

c) Lägenhetsavgift 
en avgift per år och 
lägenhet för 
bostadsfastighet och 
dänned jämställd 

d) Tomlyteavgift 
en avgift per år för 
varje påbörjat l O O-tal 
m2 tomtyta för annan 
fastighet 

Endast c eller d betalas. 

v 

954 

11,1 o 

430,4 

26,8 

s D f D g 

1074 239 119 2386kr 

16,65 - 27,76 kr 

269 322,8 53,8 l 076 kr 

16,75 20,1 3,35 67 kr 

12. Brukningsavgift för ansvarig för allmän plats 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala avgift. 
A v gift utgår med: 

En avgift per m2 allmän platsmark för bortledning 
av dagvatten 

Kr ink!. moms 

2,45 kr/ m2 

Övriga avgifter enligt nu gällande VA-taxa föreslås vara oförändrade. 

Bilaga 2 





HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2013-08-26 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 76 

Uppdragslista 

Sammanfattning 

MTN 2012/120 

Milj ö- och tekniknämnden har upprättat en lista som redovisar aktuella och 
avslutade uppdrag som förvaltningen fått. Listan gås igenom vid varje 
sammanträde. 

Under förra sammanträdet beslutades om två nya punkter på uppdragslistan 
som kommer att införas när konsekvensbeskrivning är klar för dessa. 

Beslutsunderlag 
Uppdragslista, daterad 2013-08-13 

- Tjänsteskrivelse, 2013-08-13 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner redovisningen av uppdragslista, 
daterad 2013-08-13 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

ft lw l 
l EXPEDIERAD Nr 2013.2063 





HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och teknikförvaltningen 

Susanne Nyström 
Administrativ controller/nämndsekreterare 
0171-525 91 
susanne.nystrom@habo.se 

RAPPORT 
Datum 

2013-08-13 

1(7) 

Vår beteckning 

MTN2012/120 nr 2013.1068 

Uppdragslistan inför sammanträde 2013-08-26 

Medborgarförslag om att 2013 men 

anordna en hundrastgård driftbudget, 

inom Västerängsområdet tinansicring av driften har 
sökts men inget i1ltrcssc 

MTN Uppdra till förvaltningen att 
finns, driften beräknas 

090609 
kosta 45 000 kr/år. I beslut 

§56 
undersöka möjligheten att uppföra från MTN måste förening 

ett antal hundrastgärdar inom startas för att drifta 

kommunen. 
verksamheten innan 
etablering 

KF ULA 
0905049 

Motion om upprättande av en konsult att anlitas för att 

§ 44 
en rullande långsiktig plan ta fram en underhållsplan 

för underhåll och och en upprustningsplan. 

upprustning av skol- och 
förskolagårdar 
Uppdra till förvaltningen att ta 
fram dels en skötselplan för drift 
och periodiskt underhåll som 
inkluderar säkerhetsbesiktning 
och dels en upprustningsplan för 
skolor och förskolor. De behov 
som framkommer i planen prövas 
i samband med det årliga 
budgetarbetet. 

2010/106 Utökning av befintliga 
101207 

och utvecklings~ 

§ 121 
verksamhetsområden avdelningen 

Uppdra till förvaltningen att 
utreda om ytterligare fastigheter 
kan inkluderas i befintliga 
verksamhetsområden. 

MTN 2010/95 Gångväg på banvallen vid 
ULA 

101207 
avvaktar 

§ 123 
stämsvik samt planering av 

utryckningsväg från trafikplats Kragga. 

Ekolskrog till stämsvik 
Eventuell tillfällig lösning 

Uppdra till förvaltningen att i 
med privat grusväg 

samband med besvarande av 
motion om GC-väg via Stämsvik 
även ta med ovan gångväg och 
utrycknings väg. 





HÅBO 
KOMMUN 

Medborgarförslag om 
inrättande av två 
naturreservat på 
kommunägd mark inom 
Bålsta tätort 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda förutsättningarna för 
naturreservat eller andra 
skyddsformer för Lillsjön och 
Båtsbacken. 

MTN 2010/ll1 Ansökan om medlemskap i 
ll0406 

§ 42 
Sveriges Ekokommuner 
Uppdra till förvaltningen att 
uppfYlla de 4 systemvillkoren 
snarast och ansökan om 
medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner och därmed bifalla 
Fred Rydbergs (KD) motion på 
samma tema. 

Naturreservat Bålstaåsen 
110406 

§ 44 
Uppdra till förvaltningen att 
fortsätta utreda möjligheterna för 
att bevara Bålstaåsen som 
naturreservat under 
mandatperioden 2011-2014. 

MTN 2010/lll Miljöstrategi (tidigare 
ll0406 

§ 45 
miljöplan/miljöpolicy) för 
Håbo kommun 
Uppdra till förvaltningen att ta 
fram en miljöplan/program för 
Håbo kommun under 
mandatperioden 2011-2014. 
Uppdra till förvaltningen att 
tillsätta en arbetsgrupp för att 
arbeta med miljöplan/program för 
Båbo kommun. 

MTN 2010/11 l 
Handlingsplan 

110406 fossilbränslefri kommun 
§ 46 2030 

Uppdra till förvaltningen att 
MTN 

110518 
utreda möjligheterna för Båbo 
kommun att bli en fossilbränslefri 

§ 76 kommun till2030. 

Uppdra till förvaltningen att 
tillsätta en arbetsgrupp för att ta 
fram en handlingsplan som 
redovisas under en hearing vid 

2012. 

f1 j! 

FÖRSLAG 2(7) 

Datum 
2013-08-07 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.1068 

avvaktar förankring 

Båtsbackcn: Diskussion 
med Gatuavdelningen att 
sköta den kommunala 
delen av Båtsbacken likt ett 
reservat, men inget tOrslag 
om skydd i dagsläget 

L 
observatörer i Sveriges 
ekokommuner fram tills 
årsmötet våren 2013. 
Ansökan om medlemskap 
kan J(:!mnas in först när vi 
har en antagen miljöplan. 

MK 3. 
samordnas med 
kommunstyrelsens 
planprogram för del av 
Bålstaåsen och grustaget. 

AA 4. 

är framtagna. Avstämning 
med kommun lednings~ 
grupp december 2012. 
Revidering av uppdrag 
gjordes 18 mars 20 I 3. 
Arbete pågår med 
framtagande av gröna 
nyckeltal för uppföljning. 
Förslag på mål, strategier 
och åtgärder arbetas fram. 

AA 
ledningsgruppen i 
december 2012 har arbetet 
fortsatt med att ta fram en 
strategi hur vi ska bli 
fossil-bränslefri. Den 
kommunala organisationen 
föreslås bli det 2030. På så 
sätt visar kommunen vägen 
för hur vi ska bli det även 
geografiskt till 2050. 





HÅBO 
KOMMUN 

Ta fram förslag på en 
"vattenskyddsföreskrift" för 
Hå bo kommuns vattentäkter 
V A-avdelningen har för avsikt att 
under våren 2011 börja arbetet 
med att ta fram en 
dagvattenpolicy. 

MTN 2010/111 Ta fram åtgärdsprogram för 
110406 

§50 
läckande och mögelskadade 
kommunala byggnader 
Uppdra till förvaltningen att 
fortsätta arbetet med att åtgärda 
takproblemen 

Uppdra till förvaltningen att 
inventera och ta fram underlag för 
planerat, långsiktigt underhåll av 
kommunens fastigheter. 

MTN 2010/111 
Energieffektivisering i 

110406 
§51 

kommunens byggnader 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda vilka resurser som behövs 
för att nå målet om att bli en 
fossilbränslefri kommun. 

MTN 20101111 
Undersöka möjligheterna att 

110406 
§52 

i samband med 
nyinvestering i kommunens 
reningsverk installera 
biogasanläggning 
Uppdra till förvaltningen att 
organisera ett studiebesök för 
namnden till Hallsbergs kommun 
för att ta del av deras erfarenheter 

MTN 2011185 
111102 

Insamling matavfall för 

§109 
biogasproduktion 
Uppdra till förvaltningen att i 
kommande upphandling ta in 
anbud på tvåkärls-
insamlingssystem för matavfall 
och brännbart avfall. 

MTN 2012/53 
Säkra ridvägar i kommunen 

120507 
§52 

Uppdra till förvaltningen att ta 
kontakt med Häbo Marknads AB 
för att undersöka möjligheten att 
inrätta säkra ridvägar utanför 
tätbebyggt/detaljplanelagt 
område. 

FÖRSLAG 3(7) 

Datum 

2013-08-W/:3 
Vår beteckning 

MTN2012/120 nr 2013.1068 

av KF 
2012-09-24 § l 02 

Arbetet med 
vattenskyddsområde för 
skokloster pågår 

LS 12. 

13. 
energieffektiviserings 
-sttategin föresläs 
arbetas in i 
miljöstrategin 

AD 14. 
överenskommelse 
ordförande. Avvakta med 
biogasanläggning i och 
med stora 
investeringskostnader i 
förhällande till mtingd 
slam. 

Test med av 19. 
matavfall för bioga<;~ 
produktion görs under 
våren 2013 

gett tillständ att förlagga 
ridvågar inom deras 
markområden. Var dessa 
ska ligga är inte klart. 
Anläggning av ridvägarna 
förutsätter skyltning och 
eventuell röjning och 
gallring. 





HÅBO 
KOMMUN 

120507 
Underlag till cykelplan 

§53 
(cykelpolicy/cykelstrategi) 
för Hå bo kommun 
Uppdra till förvaltningen att 
avvakta med att ta fram en 
cykelplan med tillhörande karta 

MTN 2012/55 
120507 

"Hälsans stig" i Hå bo 

§54 
kommun 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda möjlig sträckning f<5r en så 
kallad "Hälsans stig" 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda om H j ärt- och lungsjukas 
riksförbunds projekt "Hälsans 
stig" ska användas alternativt ett 
eget koncept. 

MTN 2012/68 Medborgarförslag om 
1206004 
§72 

ordnandet av en cykelbana 
med sandhopp i 
slottsskogen 
Fullmäktige bifaller förslaget 
genom att uppdra till miljö- och 
tekniknämnden, att i samråd med 
bildningsnämnden, ordna den 
föreslagna cykelbanan på lämplig 
plats i Skokloster. 

MTN 2012/84 
120827 

Anläggande av dirtbikebana 

§9 
Återrappottering och 
konsekvensbeskrivning av att 
anlägga en dirtbikebana i Bålsta. 

MTN 2012/95 Avrop från ramavtal 
121001 

§ 98 
Utvärdering av upphandlingen 
under 2013, nytt förslag till nästa 
period för avrop av elenergi 

MTN 2013/ll Användande av Granvallen 
130128 

§7 
för idrottsverksamhet (samt 
anläggande av gräsplan på 
grusplanen vid 
Gransäterskolan j 
Uppdra till f6rvaltningen att 
utreda kostnader och 
konsekvenser 
Utredning om anläggande av 
gräsplan på Gransäterskolans 

jt 91--. 

FÖRSLAG 4(7) 

Datum 

2013-08-WI :b 
Vår beteckning 

MTN2012/120 nr 2013.1068 

ca 150 tkr, ej möjligt att 
utföra under 20 J 2 p ä grund 
av den ekonomiska 
situationen 

l päbö1jad 22. 

Kostnad för stig ca 4 km 
bertiknas till45 000 kr+ 
skyltar ca 5 000 kr/lon. 

ULA 25. 
ordfbrande i Slottsskogens 
samfå!lighet och nästa steg 
är att vi ska ha ett möte 
mellan honom och 
förslagsställarna. 
Problemet är att hitta en 
lämplig placering. 11mgen 
finansiering för projektet i 
år. 

Vid kallande till möte med 27. 
ungdomar har ingen anmält 
intresse, fursök att få ihop 
en grupp via Facebook 
planeras. 

LS 

UL/LS 
och 

fastighetsavdelningen 

Utredning påbörjas så fort 
snön smält undan. 

Ärendet är äterremitterat 
fur vidare handläggning 
och sedan bordlagt till 
sammanträdet 20130826 





090928 
§ 83 

KF 
100614 

§ 70 

MTN 
100928 

§ 78 

120507 
§51 

HÅBO 
KOMMUN 

2010170 

20081113 

Kostavdelningen inleder ett 
pilotprojekt med odlingslott i 
samarbete med 

Medborgarförslag om att HK 
tar över ansvaret för den 
offentliga gatubelysningen i 
söderskogen 
Uppdra till förvaltningen att vara 
behjälplig i diskussioner mellan 
föreningen och E-ON gällande 

Motion om färdigställande 
av As ledens förlängning 
Uppdra till förvaltningen att inom 
befintlig budget bekosta 
förprojekteringen av 

av Åsleden. 

satsa på ungdomen 
Få ungdomarna att stanna i 
kommunen. Satsa på idrott, 
demokrati dag, ungdomsråd etc. 
Införa en rutin med barn 
/ungdoms- konsekvensanalys i 
varje fråga före det tas ett beslut. 

Uppföljning av plan för 
valfrihet och konkurrens i 
samband med delårsbokslut 
år 2010 
Uppdra till förvaltningen att 
utreda vilket som är mest 
ekonomiskt lönsamt av att hyra in 
arbetskraft på heltid eller att 
nyanställa personal i egen 
regigällande driften för gata och 

Komplettera Kraftleden med 
lämpliga rondeller 
Uppdra till förvaltningen att 
fortsätta arbetet med att utreda hur 
man kan komplettera Kraftleden 
med lämpliga rondeller, minska 
hastigheten samt göra den mer lik 
Stockholmsvägen. 

FÖRSLAG 5(7) 

Datum 

2013-08-w n Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.1068 

konsekvensanalys 

medborgarförslaget 

Uppdraget avslutat 

Uppdraget avslutat 

Bör vara 
uppdragslistan och darför 
borttagen. 

Uppdraget avslutat 

ULA 

Uppdraget avslutat 

ULA MTN § 86/20 12 17. 
rapport frän Ramböll, 

Uppdraget avslutat 





HÅBO 
KOMMUN 

Medborgarförslag om att 
Kanadagäss utgör en sanitär 
olägenhet samt förslag på 
ökad avskjutning 
Utreda långsiktig lösning till 
kommande säsong. 

MTN 2009/66 
Medborgarförslag om att 

090929 
§ 76 

Kanadagäss utgör en sanitär 
olägenhet samt förslag på 
ökad avskjutning 
Utreda långsiktig lösning till 
kommande säsong. 

MTN 2010/111 
BlåstrukturplanNattenplan/ 

121210 
§ 141 

Vattenstrategi 
Uppdra till förvaltningen att i 
samband med framtagande av 
kommande översiktsplan ta fram 
en vattenplan i nära samarbete 
med plan- och 
utvecklingsavdelningen. 

Ombyggnad av Cafe Hå bo 130128 
§11 

Uppdrag till förvaltningen att 
påbörja ombyggnaden av Cafe 
Håbo som ska invigas i början av 
sommaren 

2010/ll1 
fossilbränslefri kommun 

Il 0518 senast år 2030 
Uppdra till förvaltningen att 

§ 76 utvidga resurserna på miljö-
strategiska enheten (för att 
möjliggöra kommunens mål-
sättning om "Håbo kommun en 
fossilbränslefri kommun senast 

MTN 2010/111 
Ta fram förslag på rening av 

110406 
§ 47 

dagvatten i kombination 
med byggandet av en 
vattenpark i Gröna 
Dalenområdet 

FÖRSLAG 6(7) 
Datum 
2013-08-t\7) ?J 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr2013.1068 

att anse 
medborgarförslaget 
besvarat uppdraget avslutat 

ULA 
beslutar di:!rmed att anse 
medborgarförslaget 
besvarat uppdraget avslutat 

7. 
samt 

plan- och utvecklings-
avdelningen 

Uppdraget avslutat 

LS Ombyggnad klar. 29. 

Uppdraget avslutat 

gjordes beslut frän 
kommunfullmaktige för 

2012. 

Uppdraget avslutat 

bidrag en utredning 
grenomfurts om 
möjligheterna att ha en 
vattenpark i Gröna 
Dalenområdet KS 
ansvarar fur planområdet 

Uppdraget avslutat för 
förvaltningen i och med 
utredningen. 





1!1207 
§ l!S 

MTN 
130415 

39 

HÅBO 
KOMMUN 

Friluftsplan/Upplevelseplan 
Uppdra till förvaltningen att fram 
en Friluftsplan!Upplevelseplan för 
Häbo kommun. 

FÖRSLAG 
Datum 

2043-08-W n 

Uppdraget avslutas 

7(7) 

Vår beteckning 
MTN2012/120 nr 2013.1068 





HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-08-26 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 77 MTN 2012/121 

Information från förvaltningen 

Under sommaren har det förekommit badklåda och andra problem på 
kommunens badplatser som medfört att det är badning på egen risk som 
gäller. Kommunen har följt Smittskyddsinstitutets rekommendationer 
när information om detta gjorts på plats och på hemsidan. Trots det har 
kritik riktats mot kommunen. Rutiner för hur denna typ av information 
ska ges, kommer att tas fram. 
Det har hittats ett bäverbo i ett dike vid Gröna Dalen. Bäver är fridlysta i 
vissa län men inte i vårt. Boet kommer att tas bort för att undvika att 
diket översvämmas. 
Bygg- och miljöavdelningen kommer att organiseras om till att bli en 
egen förvaltning. Omorganisationen ska vara klar till årsskiftet 
Rekrytering av ny förvaltningschef pågår. Det finns tre kandidater, 
beslut om anställning tas av personal- och förhandlingsutskottet . 
Omorganisationen av den övriga förvaltningen som kommer att ligga 
under kommunstyrelsen som en avdelning, planeras till nästa sommar. 
Förvaltningschefen har haft möte med alla avdelningschefer utom för 
kosten om vad som ska ingå i verksamheterna. Detta ska sedan 
diskuteras med kommundirektören iunan något nytt reglemente kan tas 
fram. 
Miljö- och tekniknämndens presidie och förvaltningen har haft ett 
gemensamt möte med skolnämnden och skolförvaltningen. De saker 
som bland annat informerades och diskuterades var: lokalvård, kost, 
problem vid hämtning/lämning av barn vid skola. En rapport har tagits 
fram av SKL om varför föräldrar skjutsar sina barn till skolan istället för 
att de går eller cyklar själva. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr 2013.2064 
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